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  میبسم اهللا الرحمن الرح
  (توضیح مولفه هاي پایان نامه و رساله)نامه و رساله پایان راهنماي تدوین

  کند.یمارائه را محتواي تحقیق از واضح که تصویري است  عبارتی :عنوان تحقیق
  :قیعنوان تحق يها یژگیو

  مختصر باشد. .1
  اجمال و ابهام نداشته باشد. .2
  را منعکس کند. اصلی تحقیقابعاد  .3
  .ان نشودیبادبی (مجاز، استعاره و تشبیه) با عبارات  .4
  .انه نباشد)ی(عام علمی و تخصصی باشد .5
  در قالب جمله نباشد. .6
 فارسی باشد (مگر آن که واژة انتخابی، اصطالحی تخصصی باشد که در رشتۀ علمی مربوط رواج دارد.) .7

 ،یطراح ،یبررس نقد،«مانند  يریبا تعاب از موضوع مد نظر است، یا ابعاد مشخصیک  بعد ی که صرفا یدر صورت .8
 دین است که بایش فرض ایر استفاده نشود پین تعابیکه از ا ی(در صورت مشخص شود. ابعادا یآن بعد ...» ن, و ییتب

 به همه ابعاد موضوع پرداخته شود)

 .شودزیاز عطف واژگان مترادف بر هم پره .9

 مرتبط) بر هم عطف نشود. هر چندز (یا چند موضوع متمای باشد و دو یپژوهشک موضوع یانگر یصرفا ب .10

 

 يا توانند واسطه یشته و منقش اساسی در تحقیق دا و  بودهمشخص  ییبار معنا يکه  دارا هستند واژگانی :واژگان کلیدي
  .ق باشندیتحق یانتقال به مطالب اصل يبرا

  :يدیواژگان کل يگردآور يکارها راه
  پرسش اصلی به کار رفته است. ا یق یعنوان تحقاي که در واژه. 1
  .ق داردیتنگاتنگ با موضوع تحق یارتباط. اصطالحی فنّی و تخصصی که 2
  هاي تحقیق است. . نام متفکّري است که دیدگاه او، محور بررسی3
  است. قیکه مرتبط با تحق لۀ علمیأ. عنوان یک نظریه، رویکرد یا مس4
  هاي تحقیق است. علمی است که محتواي آن محور بررسی . نام یک اثر5
  
م به کار رفته یپردازد از جهت مفاه یق به آن میکه تحق يق و مساله ایتحق یموضوع اصل ان مساله،یدر ب :مساله انیب

شود  یپرداخته مآن ق به یکه مشخصا در تحق يابعاد مساله و بعد م مشابه،یارتباط با مفاه گر،یکدیارتباط آنها با  در آن،
  شود. یم ح دادهیتوض

  ان مساله:یدرباره ب یینکته ها
ن یان مساله ایند بیآ) محقق باشد. در فریا عملی ی(علم یک دغدغه و مشکل واقعیجه ید نتیق بایمساله تحق .1
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که پاسخ به  یقیمساله تحق  ان شود. (ضمن اشاره به مشکلیب یقیک مساله تحقید به صورت یبا یمشکل واقع
  شود)  یح داده میتوض  ردیر حل مشکل قرار گیتواند در مس یآن م

توان در  یم یح داده شود و مشخص شود با حل کدام مساله علمیتوض ید مشکل واقعیان مساله ابتدا بایدر ب .2
 یابع اصلبا ارجاع به من  یمرتبط با مساله علم یم اصلیدر ادامه مفاه گام برداشت. یر حل آن مشکل واقعیمس
م یگر مفاهیو ارتباط آنها با هم و با د یم اصلیکه در خصوص مفاه یسواالت و ابهاماتشوند. سپس  یف میتعر

 شود. یم یوجود دارد بررس

 یمساله اصل قیدق گاهیجا ،عام به خاص از ایکل به جزء  از ر حرکتیک مسیدر  ، پس از انجام مراحل قبل .3
قرار دارد و در کنار کدام  یل چه مسائلیق در ذین مساله تحقی(ا شود. یان مسائل مشابه مشخص میق در میتحق

که مد  یخاص و منظر عدان شده و بیق بیمختلف مساله تحق يابعاد و منظرها سپس د به آن پرداخت)یمسائل با
 شود. ین مییتب ،ق استینظر تحق

 آن مساله پژوهش روشن شود. یم شود و الزم است در طیح مفاهید منحصر به توضیان مساله نبایب .4

 

  .شود یم و بررسیارزیابی تحقیق  موضوع و مسأله مرتبط با یمدارك و اسناد علم قینه تحقیشیدر پ :پیشینۀ تحقیق
  :قینه تحقیشیپ روش ارائه

 اد ارائهیزان ارتباط با موضوع از کم به زیب میمرتبط با موضوع به ترت یاز منابع و مدارك علم یفیتوص یفهرست .1
 ).گردد یمترتیب زمانی رعایت  ي که به یک مقدار با موضوع مرتبط هستند،آثار ارائهدر ( شود. یم

 شود. یم ، ذکراستتحقیق مربوط  یا فرعیگزارشی اجمالی از مباحث اثر که به پرسش اصلی  .2

گردد و سپس  یم براي ارزیابی منبع مذکور نخست نقاط مثبت آن بیان شود. یم محتواي مباحث مربوط ارزیابی .3
گویی به پرسش اصلی  شود. (اثر مذکور تا چه اندازه به این پرسش پرداخته و آیا در پاسخ یم نقاط ضعف آن ذکر
  موفّق بوده است؟)

 شود. یمن ییق حاضر تبیشده با تحق یابیتشابه و تفاوت آثار ارز يهاجنبه .4

هایی دارند که الزم است  ها چه خلل و کاستی نامه شود که آثار قبلی اعم از کتاب، مقاله و پایان در نهایت بیان می .5
  ها صورت بگیرد. پژوهش جدیدي براي رفع آن خالء

  
  .شود ین میی, تبهایی که نشان دهد انجام این تحقیق امري الزم است دلیل  قیدر ضرورت تحق :ضرورت تحقیق

  :قیدرباره ضرورت تحق ییهانکته
  ق باشد.یاز ادله ضرورت تحق یکیتواند  یم  قیدرباره موضوع خاص تحق یق علمیفقدان تحق .1
 ق است.یگر ضرورت تحقیل دیدل یقبل يها قیضعف تحق .2

ق را ین تحقیانجام ا ، کرد خاصین رویت ایو اهم یقات قبلیتحق به ق حاضر نسبتیکرد تحقیممکن است تفاوت رو .3
 کرده باشد. يضرور

ت یاهم ار بایک موضوع بسیآن موضوع متفاوت است. ممکن است ک موضوع با ضرورت یق درباره یضرورت تحق .4
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ق یتحق ندارد، يجه ایق درباره آن نتیل که تحقین دلیا به ایانجام شده  يادیقات زینکه درباره آن تحقیباشد؛ اما به جهت ا
 نداشته باشد یدرباره آن موضوع ضرورت

  

  شود. یت انجام میافتن به آن غایدست  يق برایاست که تحق یعلم یتی: مقصد و غاهدف تحقیق
  قیدرباره هدف تحق یینکته ها

د مشخص شود که پاسخ به سوال یق بایان هدف تحقیق است؛ اما در بیق پاسخ دادن به سوال تحقیت هر تحقیاگرچه غا .1
ـ بر آن مترتب است. مثال ممکن است پاسخ به سوال در قالب ارائه  یجه علمیشود و چه نت یان میب یدر چه قالب ک ی

 شود.  یل میتحل يدیک موضوع به شکل جدی ه،یه باشد که بر اساس آن نظرینظر

ق را الزم کـرده  یـ موجود است که انجام تحق يق امرین است که ضرورت تحقیق با ضرورت در ایتفاوت هدف تحق .2
 شود. یق حاصل میجه تحقیمفقود است که در نت يق امریاما هدف تحق است،

تواند هدف  ینامه نم انیپاا یکتاب  ،د مقالهین تولیق تفاوت دارد؛ بنابرایآن با هدف تحقا محصول یق یشکل ارائه تحق .3
 ق باشد.یتحق

 .اشاره کرد آن يبه کاربردها ،قیهدف تحق انیب توان در ضمن یم  داشته باشد يق جنبه کاربردیکه تحق یدر صورت .4

   
است. با انجام تحقیق در صدد یافتن پاسخی براي آن محقق که اي است ترین مسألهجامعاصلی  پرسش: تحقیق پرسش اصلی

  ق است.یهماهنگ با عنوان تحق و یسوال يمعموال جمله ا یپرسش اصل
گویی به آنها  به پرسش اصلی منوط به پاسخ خاست که پاستري جزئی هاي فرعی مسائل پرسش:  هاي فرعی تحقیق پرسش

  .است
  :هاي فرعیهایی درباره پرسشنکته

م موجود در پرسش اصلی، جزئیات آنها، ابعاد آنها و یمفاه یاجزاء اصلمربوط به هاي فرعی ممکن است  پرسش .1
  ....  باشد

هاي  باشد؛ لذا براي این که پرسش يمتعدد یفرع يها منوط به پاسخ به پرسش پرسش اصلی، پاسخ به ممکن است .2
کـه   شودمیی به عنوان پرسش فرعی انتخاب های تنها پرسش پرسش) زیادتر نباشد 5ا ی 4فرعی از حد متعارف (

  ارتباط مستقیم با پرسش اصلی دارند.
فرعی با مبانی نظري تحقیق متفاوت است. مبانی نظري تحقیق مربوط به سؤاالتی است که براي پاسخ به  پرسش .3

اسخ داده شده ق حاضر) به آن پیمربوط به تحق یقات قبلیپرسش اصلی مورد نیاز است؛ اما در پیشینه تحقیق (تحق
در  پاسـخ آن  افتن بهیفرعی سؤالی است که دست  پرسشکه  یدر حالشود.  یگزارش م ينظر یو در فصل مبان

  شود.خود تحقیق دنبال می
   .شودمیهاي فرعی نظم و ترتیب منطقی میان آنها رعایت  در طرح پرسشالمقدور  یحت .4
ا چند پرسش بر هم عطف ید دو یشوند و نبامیذکر  یهاي تحقیق یک به یک و در قالب جمالت پرسش پرسش .5

 شوند.
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که پاسخ کوتاه دارند (بله  یباشد. لذا سواالت یلیمطرح شوند که پاسخ آنها تفص يد به گونه ایق بایتحق يپرسش ها .6
 ست.یق مناسب نیپرسش تحق يا پاسخ تک کلمه) برایر یا خی

 

ده یکه تا کنون انجام داده, به آنها رس ییها یبا توجه به بررس ه است که محققیاول يها حدس ها و گمان :ها پاسخ به پرسش
  است. 

  درباره پاسخ پرسش ها: یینکته ها
ه (قابـل اثبـات و رد)   یکه فاقد فرض یاکتشاف قاتیدر تحق یست؛ لذا حتیق نیه تحقیپاسخ به پرسش الزاما همان فرض .1

  به سواالت داده شود. یاجمال یپاسخ موضوع،و اطالعات قبلی محقق درباره بر اساس مطالعات د یبا هستند،

پاسخ سواالت دسـت   به توان یه نمیاول یلذا بدون انجام بررس ؛ه محقق باشدیاول یجه بررسید نتیپاسخ به سواالت با .2
 افت.ی

قـا  یق هـم دق یندارد که در متن تحق یارائه شود و ضرورت یو فرض یپاسخ به سواالت ممکن است به صورت احتمال .3
 خ حاصل شود.همان پاس

 اعمال شود. ید در ارائه آن دقت کافیلذا با ؛ق طراح استیو تحق یزان بررسیانگر میپاسخ به سواالت ب .4

  
شامل گردآوري اطالعات، ارزیابی اطالعات، و   حاضر چگونگی انجام مراحل مختلف تحقیق قیدر روش تحق: روش تحقیق

  .شود ین مییباره آنها تبداوري درل و یتحل
  :قیدرباره روش تحق ییها نکته

اطالعـات، داوري) از   و تحلیـل  مختلف تحقیق (گردآوري اطالعات، ارزیـابی  وه مراحلیان شیب ،قیان روش تحقیدر ب .1
  .یکدیگر متمایز گردد

روش تحقیق متناسب با هر بخش به خوبی توضیح  مختلف متفاوت است، يق در بخش هایکه روش تحق یدر صورت .2
  .داده شود

ولی محقّق روش خاصی را برگزیده،  هاي تحقیق وجود دارد برخی از بخشهاي مختلفی براي انجام  ورتی که روشدر ص. 3
  دلیل انتخاب روش مذکور را بیان کند.

یا روش اجتهادي یا روش تحلیل محتوا) اکتفا نشود  توصیفی. در بیان روش تحقیق به صرف ذکر عنوان روش (مثال روش 4
نیز توضیح  قیتحق تحقیق حاضر و دلیل تناسب روش با موضوع شیوه تطبیق آن روش در ،و عالوه بر توضیح اجمالی آن روش

  داده شود.
ـ گ ه, جامعه نمونه, روش نمونياست الزم است جامعه آمار يآمار يبر کارها یکه مبتن یدانیقات می. در تحق5 وه ی, شـ يری

  و ... مشخص شود. يل آماریتح
  

  شود. ینشان داده م یبه صورت درخت ي تحقیقها رفصلیو ز ها چینش و نظام فصلق, یدر ساختار تحق: ساختار تحقیق
  :قیدرباره ساختار تحق ییهانکته 
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 يشـماره گـذار   وهیمانند فصل, بخش, قسمت  و...  از شـ  يریتعاب يساختار مناسب است به جا یان درختیب يبرا .1
  استفاده شود.

 کسان درآمده که الزمیها به صورت  ن فصلیها عناو رشته یشود و در برخ یم میفصل تنظ 5ا ی 4ان نامه معموال در یپا .2
 ت شود.یکسان رعاین ین عناویا است

متعـدد  د سـطوح  یـ گـر نبا ید يها اکتفا شـود و از سـو   ن فصلید به ذکر عناویک سو نبایق از یان ساختار تحقیدر ب .3
  ا سه سطح است.)یها ذکر گردد. (سطح مناسب دو  رفصلیز

  
 ترین منابعی که در انجام مهمن یه طرح از آنها استفاده شده و همچنیکه در ته یمنابع فهرستی ازق, یدر منابع تحق :منابع تحقیق

  شود.،یارائه م ،تحقیق از آنها استفاده خواهد شد
  ق:یدرباره منابع تحق ییها نکته

اي و مطلبی در منابع دست دوم  مگر اینکه نکته و دست اول استفاده شود یالمقدور از منابع اصل یمنابع حتدر  .1
 وجود داشته باشد که در منابع دست اول موجود نباشد.

شود باید منابعی باشند که محقق در طول تحقیق از آنها  اي در فهرست منابع آورده می اگر نام کتاب یا مقاله .2
ده و در متن به آنها ارجاع داده باشد وگرنه ذکر منابع بدون استفاده از آنها در فرآیند تحقیق و تدوین استفاده کر

 ، یک نقیصه محسوب شده و آشکار شدن آن ممکن است پیامد منفی داشته باشد.نامه و رساله پایان

 ب الفبا ذکر شود.یو به ترت یمشخصات منابع بر اساس استاندارد کتاب شناخت .3

 د در فهرست منابع ذکر شود.یه طرح به آنها ارجاع شده بایکه در ته یعمناب .4

ها نیز  نامه چنین کتب، مقاالت و پایان شود. هم ز کتب التین تفکیکدر منابع تحقیق باید کتب فارسی و عربی ا .5
 از یکدیگر تفکیک شوند.

نام کتاب، نام مترجم، ناشر، محل ،فهرست منابع به این صورت تنظیم شود: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده .6
  نشرسال نشر


